
2.	GRAND	PRIX	POLSKI	SENIORÓW	

W	TENISIE	STOŁOWYM	

ZIELONA GO
 RA, 25-27 LISTOPADA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
• Polski Związek Tenisa Stołowego 

• Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

• Zielonogórski Klub Sportowy 

• Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego 

2. Sponsorzy i partnerzy 
• Miasto Zielona Góra 

• Województwo Lubuskie 

3. Patronat honorowy 
• Przewodniczący Rady Miasta Zielonej Góry – Tomasz Sroczyński 

4. Patronat medialny 
• Radio Zachód 

• TVP 3 Gorzów 

5. Cele 
• Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju. 

• Popularyzacja tenisa stołowego. 

• Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy. 

• Promocja miasta Zielona Góra i województwa lubuskiego. 

6. Miejsce rozgrywek 
Zawody odbędą się w hali tenisowej WOSiR (ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona 

Góra). 

7. Biuro zawodów  
Biuro zawodów w miejscu rozgrywek (Centrum Obsługi Klienta – recepcja hotelu Sportowiec). 

Godziny otwarcia: sobota 09:00-17:00. 

Kontakt: telefon 603 695 884, e-mail cok@drzonkow.pl. 

Dodatkowych informacji o turnieju udziela Krzysztof Stamirowski – telefon 608 763 707. 



8. Uczestnictwo 

Informacje 

Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 9. Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą 

posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego (rozdział 12. Regulaminu). 

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020, zachowują ważność, 

nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

Aktualne zasady bezpieczeństwa 

W związku z obowiązywaniem stan zagrożenia epidemicznego ze względu na pandemię 

choroby zakaźnej COVID-19, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami 

obowiązujących przepisów. 

9. System rozgrywania 
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym zgodnie 

z rozdziałem 9. Regulaminu. Rozstawienie na podstawie rankingu po 1. GPP w sezonie 

2022/2023. 

10. Zgłoszenia, wpisowe 
Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny w terminie 22 listopada 2022 

godz. 18:00. 

Kwota wpisowego od uczestnika – 100 zł młodzieżowcy i młodsi, pozostali 150 zł. Wpłata 

wpisowego w terminie jak zgłoszenia na konto BGŻ BNP Paribas 94 1600 1462 0008 3677 4717 

6153 (Zielonogórski Klub Sportowy, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20).  

W tytule przelewu należy wpisać „GPP Seniorów”, nazwę klubu oraz nazwiska zawodników. 

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP) i potwierdzenie wpłaty za wpisowe należy przesłać na 

adres zawody.zksdrzonkow@gmail.com. 

W przypadku gry w kwalifikacjach dodatkowych, bez udziału w kwalifikacjach wojewódzkich, 

dodatkowa opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 300 zł. 

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty 

pokrywają Organizatorzy. 

11. Wstępny program 
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej PZTS po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

25 listopada (piątek) 

kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń) 

26 listopada (sobota) 

09:00  otwarcie zawodów 

09:30  turnieju grupowy mężczyzn 



10:00  turnieju grupowy kobiet 

16:40  turniej główny kobiet 

17:20  turniej pocieszenia kobiet 

17:50  turniej główny mężczyzn 

18:30  turniej pocieszenia mężczyzn 

27 listopada (niedziela) 

09:30  kontynuacja turnieju głównego 

13:30  dekoracja, zakończenie zawodów 

12. Noclegi 
Zamówienie noclegów we własnym zakresie. Proponowane noclegi: 

hotel Sportowiec 

Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20.  

Pokoje 1, 2 i 3 osobowe – obowiązuje karta rezerwacji.  

hotel Olimpijczyk 

Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20. 

Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe – obowiązuje karta rezerwacji.  

13. Wyżywienie 
Zamówienie wyżywienia we własnym zakresie.  

stołówka w hotelu Sportowiec 

Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20 – obowiązuje karta rezerwacji 

śniadanie 28 zł 

obiad  28 zł 

kolacja  29 zł 

14. Nagrody 
Za miejsca 1, 2 i 3-4 puchary, nagrody rzeczowe albo finansowe oraz dyplomy. Podczas 

ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

15. Sprzęt sportowy 
Stoły Tibhar Smash 28/R, piłki Tibhar 40+ SynTT NG ***. 


